
 
 
 
 
Afspraken extra (deur)collecte bij (grote) rampen. 
 
 
Binnen het CvD is in het verleden een besluit genomen over een extra te houden 
(deur)collecte bij rampen op basis van informatie vanuit Kerk in Actie. 
Bij grote rampen maakt de penningmeester een gift over. 
Vanuit het moderamen gaat er een bericht naar de diakenen dat er een extra collecte 
gehouden wordt. Deze extra collecte wijkt af van de normale collectemomenten en is niet 
opgenomen in het reguliere collecterooster. 
 
Bij het organiseren van die extra collecte zijn er een aantal aspecten waar aan gedacht moet 
worden : 
* kies een geschikte zondag uit  
* overleg wie dat gaat uitvoeren en of de collecte tijdens de dienst of bij de uitgang    
  gehouden wordt 
* informeer evt. de collectant, die ipv een diaken dienst heeft ! 
* bericht plaatsen in de zondagsbrief (kopij moet woe.av. binnen zijn!) De emailadressen van   
  de redacties staan onder dit bericht! 
* neem contact op met de voorganger van die zondag ivm afwijkend collectemoment en doel   
  van de extra collecte 
 
Als de collecte is gehouden, houd dan dit geld apart van de reguliere collecte-opbrengsten. 
(in plastic zakje oid) 
Tel svp voor één keer dit geld en geef het bedrag zsm aan de penningmeester door.  
Dan kan het ook direct overgemaakt worden (Hij "schiet het dan zolang voor") Via het 
kerkelijk bureau duurt het nl. een paar weken voordat het bekend is. 
Het geld moet wel -zoals gewoonlijk- afgegeven worden samen met het geld van de andere 
collectes!!! 
 
Een goede voorbereiding op een grote(re) opbrengst bestaat hierin dat de collecte een week 
van tevoren vast aangekondigd wordt. 
Kan het bericht niet meer in de zondagsbrieven van die zondag geplaatst worden, dan kan 
het mondeling gebeuren. Neem ook daarvoor contact op met de voorganger, zodat hij/zij 
ervan af weet. 
 
 
 
Emailadres zondagsbrief :  zondagsbrief@pkn-hengelo.nl 
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